СЕКЦИЯ
„БАЛКАНИТЕ 1878-1945 г.”

Научният състав на сегашната секция „Балканите 1878-1945“ започва да
се формира още при основаването на
Института за балканистика през 1964 г.
Между първите учени, занимаващи се
с исторически проучвания на балканска
проблематика в хронологическите граници от Берлинския конгрес през 1878
г. до края на Първата световна война, са
Кръстьо Манчев, Христина Данева-Михова, Здравка Мичева, Румяна Божилова, Бранко Джорджевич, Ечка Дамянова, Людмила Живкова, Вера Кацаркова.
Първите години от изграждането на
новосъздадения Институт за балканистика са посветени на организационни
въпроси, оформят се основните научни
направления, решени са редица административни въпроси. Много скоро в проблематиката на Института се очертават
основните периоди на изследване, което
създава предпоставка за разделяне на
научния състав в няколко секции. Така
през 1968 г. се създава секция „Балканите при капитализма“, която от 1982 г. по
инициатива на тогавашния й ръководител Кръстьо Манчев е преименувана на
секция „Балканите 1878-1945 г.“.
Първият ръководител на секцията е
Христина Данова-Михова. След нея ръководството на секцията е поето последователно от Симеон Дамянов, Радослав
Попов, Кръстьо Манчев, Костадин Палешутски, Румяна Божилова, Антонина
Кузманова и Александър Костов.

До средата на 70-те години, освен
постъпилите при основаването на института специалисти, в състава й влизат
нови попълнения – Радослав Попов, Стоян Рачев, Боби Бобев, Ненчо Димов, Антонина Кузманова, Божидар Самарджиев, Огняна Хрисимова. През този период
структурата на института се оформя на
проблемно-хронологичен принцип, което определя и основните задачи на секциите. Израства младшият научен състав, защитени са първите дисертации,
публикувни са статии за синдикалното
движение на Балканите, антифашистката съпротива и отношенията между
балканските държави, изследва се работническото и комунистическото движение в региона. Успоредно с кадровото
изграждане на секцията, се увеличава
количеството и качеството на научната
продукция. Въведена е практиката да се
обсъждат всички научни изследвания на
сътрудниците на секцията, преди да бъдат предложени за публикуване.
През 1973 г. ръководството на секцията поема авторитетният учен Симеон
Дамянов. Продължава кадровото и научно израстване на учените, както и обогатяване на проблематиката. Оформят се
нови основни тематични направления:
национално-освободителни и социални
движения на Балканите, партийно-политически системи на балканските държави, международни отношения на Балканите и др.
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С поемането от Радослав Попов
през 1983 г. на ръководството на секцията и особено след като в нея постъпва
водещият специалист по стопанска история Любен Беров, се засилват изследванията, посветени на икономическото
развитие на държавите от региона. В
тази област работи Вера Кацаркова, а от
средата на 80-те години с тази проблематика се занимават и учените от новите
попълнения. По това вереме в секцията постъпват Александър Костов, Зорка
Първанова, Мария Тодорова-Георгиева,
Румяна Прешленова, Добринка Парушева, Соня Вътева, които защитават успешно докторските си дисертации и продължават да израстват. Повечето от тях задълбочават изследванията си в областта
на социално-икономическата история на
балканския регион. Засилва се интердисциплинарният и сравнителният характер

на научните изследвания в секцията. Набляга се на добрата езикова подготовка
и владеенето на балкански езици, което
дава възможност за достъп и работа с
оригинални документи не само в архивите на съседните балкански държави,
но и в западноевропейските архиви.
Формират се предпочитания в изследователската методика на отделните
учени, които оформят облика и характера на балканистичните изследвания,
а именно: проблемно-сравнителни изследвания, обхващащи определен възлов проблем с проявите му в отделните
държави; балансираност в оценките за
политиката на съседните ни страни, без
приоритет на националната теза и с уважение към народностните традиции и
специфики в политиките на отделните
държави; следване на методите на класическата академичност в изследванията

Секция „Балканите 1878-1945 г.“, 2002 г.
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(ясна теза, привличане на огромен доказателствен материал – архиви, преса,
спомени, монографични изследвания с
национален и задграничен произход),
задължителни приносни елементи, академична търпимост и критичност дори
към противоположното изследователско
мнение, задълбочени и критични обсъждания в секциите и в НС на монографични изследвания, докторски тези и др.
Израстването на кадрите и обогатяването на проблематиката на секция
„Балканите 1878-1945 г.“ продължава и
под ръководството на Кръстьо Манчев,
Румяна Божилова, Антонина Кузманова, Костадин Палешутски. Въведена е
система на работа по проекти, като се
засилва сътрудничеството между отделните секции в института, а успоредно с
това се привличат и специалисти от дру-

ги научни звена. През периода след 2000
г. в секцията постъпват последователно
нови попълнения Калина Пеева, Юра
Константинова, Ивайло Ничев.
Един от първите проекти в секцията е „Етнорелигиозни и национални
проблеми на Балканите“, ръководен от
Костадин Палешутски. Той се фокусира
върху теми, свързани със статута на националните и религиозните малцинства
в балканските държави, и доразработва
слабо засегнати в българската историография теми както на теоретично равнище, така и по конкретни малцинствени и
етнически проблеми. Проектът изследва
в историческа ретроспектива причините
за етническото напрежение на Балканите
и посочва механизмите и резултатите от
наличието на религиозни и национални
проблеми в региона. В периода за изпъл-

Доц. Румяна Божилова и проф. Светлозар Елдъров, ръководители
на българо-хърватски проект, 2002 г.
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нение на проекта се отдава приоритет на
актуалните към онзи момент теми, свързани със съвременната политика и практика в Западните Балкани, с разпадането
на Югославия, с албанските малцинства,
ромското население в светлината на европейските доктрини и пр.
В периода 1996-1999 г. учените от
секцията съсредочават усилията си върху нов проект „Балканите между мира и
войната������������������������������
“�����������������������������
, разработван със съдействието на Австрийския културен институт в
София. При изпълнението му се проучват редица възлови теми: деформация
на партийно-политическите системи на
балканските държави в междувоенния
период, стопанско-икономическа и културна еволюция, специфики на режимите
в навечерието на Втората световна война,
инструментариум на политическата култура, диалогичност и конфликтност на
Балканите и др. В рамките на проекта са
проведени и две конференции: една национална през юни 1997 г. на тема „Национализъм. Интернационализъм. Политиките на Великите сили в Югоизточна
Европа“ и една международна през юни
1998 г. на тема „Югоизточна Европа между мира и войната��������������������
“�������������������
. Последната е осъществена съвместно с Австрийския научен институт и Историческия факултет
на ВСУ „Черноризец Храбър�����������
“����������
. В изпълнение на задачите по проекта, през ноември 1997 г. двама от сътрудниците на
секцията вземат участие в проведената в
Женева международна конференция на
тема „Балканите в Европа (1918-1996)“.
Отново в рамките на този проект членовете на секцията инициират проведения
през октомври 1997 г. международен
симпозиум за млади учени-балканисти
на тема „Култура на съвместното съжи46

телство на Балканите�������������������
“������������������
, който е реализиран с подкрепата на ЮНЕСКО.
Друг секционен проект, към който
са привлечени учени от всички секции
на Института за балканистика, е на тема
„Политика и граници на Балканите“ с
ръководител Огняна Хрисимова. Разработва се след 1999 г. Той обхваща редица тематични кръгове като: договори и
граници в Югоизточна Европа, етноси
и идентичности след Версайския мир
1919-1920 г. и след края на Втората световна война, модели на международни
отношения, място на международните и
европейските организации в съдбата на
балканските общества, геополитически
и териториални параметри на договорите, разпадане на федерациите – примерът на Югославия, казусът „Западни
Балкани“ като историческо наследство и
т.н. Проектът приключва с провеждането на авторитетна международна научна
конференция с участието на членовете
на секцията, гости от сродни научни звена у нас и в чужбина. Конференцията се
организира����������������������������
през
���������������������������
ноември���������������
2009 г.�������
от Института за балканистика с активната подкрепа на Дипломатическия институт при
Министерството на външните работи на
Република България. Резултат от този
проект е сборникът „Европа: народи и
граници. Версайският мир и неговото
наследство“ (2010).
Важен изследователски проект на
секцията е „Българската младеж и социалните промени до Първата световна
война с ръководител Александър Костов
(2004-2008)����������������������������
. Резултат от успешната реализация на този проект е сборникът под
заглавие „И настъпи време за промяна.
Образование и възпитание в България,
XIX-XX в.“ (2008). В него са поместени

статии на участници в проекта, както и
на специално поканени учени – специалисти по история, педагогика, етнология
и социални науки.
Два от най-ранните международни проекти на Института обединяват
усилията на членовете на секцията под
ръководството на Огняна Хрисимова и
се изпълняват съвместно с Университета на Артоа (Франция), през годините 1999-2004 г. Първият „Исторически,
културни и литературни взаимодействия
между Франция и страните от Централна и Югоизточна Европа – ХІХ-ХХ в.“ се
изпълнява съвместно със секция „Културна история на балканските народи“,
а������������������������������������
партньор от френска страна е Факултетът „История и география“ в гр. Арас
(Университет на Артоа). Вторият проект,

на тема „Право и правила. Европа, Франция и Балканите – сравнително изследване върху историята на европейското
единство�������������������������������
“������������������������������
, е реализиран в сътрудничество с Факултета по правни и политически
науки на Университета на Артоа в гр.
Дуе, Франция. По тези два проекта сътрудниците от секцията участват в общо
четири конференции, проведени в София
и в посочените френски градове. Краен
резултат от тези два международни проекта са издадените съвместно с френските партньори сборници: „Interférences
historiques, culturelles et littétaires entre
la Frances et les pays d’Europe Centrale et
Orientale“ (2000) и „La France, l’Europe
et les Balkans. Crises historiques et
témoignages littéraires“ (2002).

Секция „Балканите 1878-1945 г.“, 2004 г.
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Изследователският проект „Балканите и Европа – трансформационни, модернизационни и интеграционни
процеси (ХVІІІ-ХХІ в.)“ с ръководител
Светлозар Елдъров обединява учените
от секцията от 2003 г. Това е една широка
хронологична и тематична рамка, която
дава възможност на участниците да формират с индивидуалните си теми множество проблемни кръгове. Основните насоки на изследванията са съсредоточени
върху икономическите, социалните, политическите, културните, религиозните
и идеологическите аспекти на главната
тема. Освен членове от секцията в проекта са привлечени учени от Института
за исторически изследвания при БАН,
Софийския университет „Св. Климент
Охридски“, Военната академия „Г. С.
Раковски“, Националния исторически
музей и др. Резултатите от научните изследвания се представят в национални и
международни конференции, монографии, студии и статии, служат като основа
за преподавателска, експертна и консултантска дейност и научна популяризация. В рамките на проекта са подготвени
дисертации и монографии за придобиване на научни звания и длъжности.
Понастоящем секция „Балканите 1878������������������������������
-�����������������������������
1945 г.����������������������
“���������������������
продължава да развива българо-хърватски изследователски
проект, чието начало датира от 1998 г.
Партньор от хърватска страна е Отделението за исторически науки на Хърватската академия на науките и изкуствата. Досега са проведени 9 конференции
при разменено гостуване с участието на
близо 100 учени от двете страни, които
са осветлили широк кръг проблеми на
двустранните политически, стопански
и културни взаимоотношения. Докла48

дите от конференциите са публикувани
в сборници (7 тома, осмият в подготовка за печат) с общо 2940 страници и 155
статии – една същинска енциклопедия за
българо-хърватските взаимоотношения
от древността до наши дни. Ръководители на проекта от българска страна са Румяна Божилова (1998-2009) и Светлозар
Елдъров (от 2009).
От 2011 г. под ръководството на
Александър Костов се разработва и международният проект „Италия, България
и Балканите от 1870 г. до наши дни“, с
партньор Факултета по политически науки към Университета Рома-тре. Част от
изследванията по този проект са включени в съставения от Ал. Костов и П.
Данова сборник „Италия, България и
Балканите (1870-1919)“ (2012). От 2013
г. голяма част от учените в секцията се
включват в новия проект „Балканите и
европейската идея от втората половина
на ХІХ до началото на XXI век“, ръководен също от Александър Костов.
Наред с колективните сборници,
членовете на секция „Балканите 18781945 г.“, публикуват и редица монографии, между които тези на Св. Елдъров
– „Българите в Албания 1913-1939. Изследване и документи������������������
“�����������������
(2000), „Католиците в България 1878-1989. Историческо
изследване�����������������������������
“����������������������������
(2002), �������������������
„������������������
България и Ватикана 1944-1989. Дипломатически, църковни и други взаимоотношения“ (2002),
„Нашият специален дописник съобщава.
Хърватският кореспондент и доброволец
Крунослав Херуц за България и българите“ (2005); на Ал. Костов – „Швейцария
и балканските държави. Икономически
връзки (1830-1914)“ (2001), „Развитие на
българо-белгийските отношения меж-

Секция „Балканите 1878-1945 г.“, 2014 г.
ду двете световни войни“ (2005), „От
противници в Студената война до партньори в Европейския съюз. Българобелгийските отношения от Втората световна война до наши дни“��������������
(������������
2007), „Приемственост, модернизация, перспективи. Десет години „Солвей Соди“ (19972007)“���������������������������������
(�������������������������������
2007); на Св. Елдъров и Ал. Костов – „Българският папа. Архиепископ
Анджело Джузепе Ронкали – папа Йоан
ХХІІІ и България“ (2014); на З. Първанова – „��������������������������
Между неосъществения Хюриет и неизбежната война. Националните
движения в Европейска Турция и младотурският режим 1908-1912“ (2002); на Д.

Парушева – „Правителственият елит на
Румъния и България, втората половина
на XIX и началото на XX век. Социална
история“ (2008); на Р. Прешленова – „По
пътищата на европеизма. Висшето образование в Австро-Унгария и българите
(1879-1918)������������������������������
“�����������������������������
(2008); на Б. Петров��������
– „����
�����
Окупаторът съюзник: Колаборационизмът в
Албания, Сърбия и Гърция по време на
Втората световна война. Социални,
�������������
политически и военни аспекти“ (2009); на
Ю. Константинова – „Българи и гърци в
борба за османското наследство“ (2014)
и др.
Калина Пеева
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